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RINGKASAN   

Menentukan Harga pokok produksi mungkin masih agak susah untuk para Pelaku 

UMKM. Perhitungan dan penentuan harga pokok produksi sangat penting guna mengetahui 

penghitungan margin penjualan, penentuan harga jual dan prediksi laba rugi. UMKM Kripik 

Usus selama ini belum melakukan perhitungan harga pokok produksi secara akurat karena 

kurangnya pengetahuan tentang ilmu akuntansi.  Dilakukannya pelatihan mengenai 

perhitungan harga pokok produksi sesuai ilmu akuntansi diharapkan dapat menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan harga 

jual produk dengan lebih akurat. Dalam menghitung harga pokok produk perlu diketahui 

unsur-unsur biaya yang digunakan termasuk sifat dari biaya tersebut baik yang bersifat tetap 

maupun yang bersifat variable. Program pelatihan yang diberikan akan membantu pemilik 

UMKM Kripik Usus untuk dapat melakukan perhitungan harga pokok produksi secara akurat 

yang nantinya akan bermanfaat menentukan harga jual produk, memantau laba dan rugi 

periodik. 

 

Kata Kunci ; Perhitungan Harga Pokok Produksi, Harga Jual, Laba Rugi 
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akuntansi secara mandiri sehingga harapannya dalam pengambilan keputusan penentuan 

harga jual menjadi lebih tepat. 

 Penulisan laporan akhir kegiatan program pengabdian masyarakat ini bertujuan 

menyebarkan informasi terkait kegiatan pendampingan dan jika mungkin informasi yang 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Analisis Situasi 

Program pengabdian pada masyarakat ini bermitra dengan UMKM Kripik Usus  

.UMKM Kripik Usus berkedudukan di Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten 

Mojokerto Jawa Timur. 

Warga desa Modopuro memang banyak yang merupakan peternak baik ayam, bebek 

maupun sapi perah yang kemudian hasilnya diolah menjadi berbagai produk yang salah satunya 

adalah Kripik Usus. 

Perhitungan harga jual yang selama ini dilaksanakan oleh UMKM Kripik Usus Desa 

Modopuro hanya mempertimbangkan harga bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya 

untuk kemasan, tetapi belum memperhitungkan overhead. Dan itu tidak dibukukan secara 

rapi. 

1.2.Permasalahan Mitra 

Pemilik UMKM Kripik Usus belum bisa mengklarifikasikan biaya yang bersifat tetap 

maupun yang bersifat variable dan tidak mengetahui biaya-biaya apa saja yang termasuk 

kedalam biaya overhead.  Biaya overhead pabrik (BOP) adalah semua biaya produksi selain 

biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. atau dengan kata lain semua 

biaya dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya bahan tak langsung,biaya tenaga kerja 

tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah dapat ditelusuri 

secara langsung pada proses produksi. Tidak diperhitungkannya biaya overhead dalam 

menentukan harga pokok produksi membuat harga pokok produksi tidak akurat. 
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BAB II  

TARGET & LUARAN 

2.1. Target 

 Berdasar analisis situasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM 

Kripik Usus di Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokertoyaitu Kurangnya 

pengetahuan pengurus UMKM Kripik Usus desa Modopuro tentang metode-metode 

perhitungan harga pokok produksi. Pemilik UMKM Kripik Usus di Desa Modopuro pun 

belum dapat membedakan antara biaya tetap dan biaya variable. 

Target yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah pemilik 

UMKM dapat melakukan perhitungan harga pokok produk dengan akurat sesuai ilmu 

akuntansi secara mandiri sehingga harapannya dalam pengambilan keputusan penentuan 

harga jual menjadi lebih tepat. 

Tahap 1.Perencanaan : Pada tahap ini adalah pengabdi menyiapkan berbagai format 

pembukuan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan  dengan tujuan agar memudahkan 

dalam menghitung harga pokok produksi. Format yang disediakan pengabdi antara lain : 

format perhitungan harga pokok produk yang diklasifikasikan biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead . Bentuk kegiatan berupa memberikan penjelasan 

mengenai perhitungan harga pokok produk.  

 Tahap 2. Pelaksanaan : Pada tahap ini pemilik UMKM diminta berpraktek 

mengklasifikasikan biaya yang terjadi kedalam biaya tetap dan biaya variable sesuai format 

yang telah disiapkan dengan didampingi dan dibimbing pengabdi secara langsung. Praktek 

dimulai dengan mengisi biaya biaya yang terjadi dan dikelompokkan kedalam biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead selanjutnya dimasukkan ke format 

perhitungan harga pokok produk.  

 Tahap 3. Evaluasi : Pada tahap ini  dilakukan evaluasi program pendampingan yang 

telah dilaksanakan, apakah dengan pelaksanaan pendampingan ini pemilik UMKM sebagai 

mitra memperoleh manfaat atau tidak, dan apa yang menjadi kekurangan dari program ini 

tentunya akan menjadi bahan perbaikan dengan harapan pemilik UMKM dapat melakukan 

perhitungan harga pokok produk dengan lebih akurat di masa-masa mendatang. 

 



 3 

2.2. Luaran 

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah : 

a. Laporan Perhitungan Harga Pokok Produksi Kripik Usus secara akurat sesuai ilmu 

akuntansi sehingga bisa menetapkan harga jual secara tepat dan usaha yang dilakukan 

dapat menghasilkan laba yang optimal yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Publikasi pada Repository Universitas Dr. Seotomo Surabaya dengan tujuan untuk 

menyebarkan informasi terkait kegiatan pendampingan dan jika mungkin informasi 

yang disajikan dapat berguna bagi pihak lain atau menginspirasi lebih banyak orang 

untuk lebih berperan serta dalam membangun masyarakat Indonesia melalui kegiatan 

pengabdian 

 

Rencana capaian program pengabdian masyarakat disajikan pada tabel 2.2 berikut ini : 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Biaya Bahan Baku Dapat diselesaikan 

2 Biaya Tenaga Kerja Langsung Dapat diselesaikan 

3 Biaya Overheada Dapat diselesaikan 

4 Laporan Perhitungan Harga Pokok 

Produk UMKM Kripik Usus 

Dapat diselesaikan 
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BAB  III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Sebagaimana telah disampaikan bahwa target yang ingin dicapai dari program pengabdian 

masyarakat ini adalah pemilik UMKM produk Kripik Usus dapat  melakukan perhitungan 

dan menyusun laporan harga pokok produksi sehingga dapat menhasilkan informasi biaya 

produksi secara akurat. Untuk itu metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara 

pendampingan dan bimbingan intensif yang tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan : 

a. Menganalisis perhitungan harga pokok produksi produk kripik usus untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis biaya tetap dan biaya variabel yang terjadi dan biaya 

apa saja yang terlibat dalam menghitung harga pokok produk Kripik Usus. Hasil 

analisis ini akan dijadikan dasar dalam menyusun format perhitungan harga pokok 

produk yang paling sesuai dengan kondisi UMKM Kripik Usus. 

b. Menyusun format biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead 

c. Melakukan koordinasi dengan mitra terkait konfirmasi jadwal dan lokasi  

pelaksanaan pelatihan. 

d. Pengadaan materi format perhitungan harga pokok produk produk Kripik Usus. 

 

2. Tahap Pelaksanaan : Pelaksanaan pendampingan dan bimbingan intensif dilakukan dalam 

3 sesi sebagai berikut : 

a. Sesi pertama pelatihan memberikan pengetahuan kepada pemilik UMKM Kripik 

Usus tentang komponen-komponen biaya perhitungan harga pokok produk Kripik 

Usus. 

b. Sesi ke dua pendampingan fokus pada aktifitas perhitungan harga pokok produk 

kripik usus dengan mengklasifikasikan biaya produksi kedalam biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead baik yang bersifat tetap maupun variable.  

c. Sesi ke tiga pendampingan fokus pada penyusunan laporan harga pokok produk 

Kripik Usus, pada sesi ke tiga ini pengabdi akan membimbimg mitra untuk 
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mentransformasi  hasil pencatatan dan pengiktisaran menjadi sebuah laporan 

harga pokok produk Kripik Usus.   

3. Tahap Evaluasi : pada tahap evaluasi ini tim pengabdi bersama mitra akan melakukan 

evaluasi bersama apakah kegiatan pendampingan yang telah dilakukan sudah dapat 

membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemilik UMKM dalam menyusun 

laporan harga pokok produk dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Tim pengabdi mengevaluasi capaian yang berhasil diselesaikan oleh mitra dengan 

cara menilai ketepatan pengisian seluruh format baik secara tepat posting , 

maupun tepat jumlah.  

b. Tim pengabdi memberikan contoh kasus perhitungan harga pokok produksi yang 

harus diselesaikan oleh mitra dan membahasnya. 

c. Jika dari mitra masih terdapat kekurangpaharnan akan materi yang bibimbingkan 

tim pengabdi akan memberikan masukan dan bimbingan lebih intensif hingga 

mitra benar benar dapat melakukan perhitungan harga pokok produksi secara 

mandiri. 
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BAB IV. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1. Hasil Kegiatan 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah  dilakukan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan dengan hasil sebagai berikut : 

1. Hasil  analisis perhitungan harga pokok produk UMKM Kripik Usus selama ini belum 

akurat karena kurangnya pengetahuan ilmu akuntansi, yaitu belum mengklasifikasikan 

biaya yang bersifat tetap maupun variabel 

Komponen Biaya Produksi  terdiri dari : 

• Biaya Bahan Baku  

• Biaya Tenaga Kerja 

• Biaya Overhead yang bersifat tetap dan variabel 

Berdasar hal tersebut maka tim pengabdian telah membuat format perhitungan harga 

pokok produksi yang sesuai dengan ilmu akuntansi biaya. Tim pengabdian telah 

melakukan : 

a. Penyampaian materi tentang  metode harga pokok produksi. Sasaran pemberian 

materi ini adalah pemilik UMKM produk kripik usus. Tujuan disampaikannya 

meteri ini adalah agar pemilik UMKM kripik usus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang perhitungan harga pokok produk dan penyusunan laporan 

harga pokok produksi sesuai ilmu akuntansi agar dihasilkan informasi biaya 

produksi yang akurat.  

  

 

b. Pendampingan terhadap mitra dalam melakukan pencatatan transaksi pembelian 

bahan baku, dan biaya- biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kripik usus ke 
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dalam format yang telah dibuatkan hingga pada proses penyusunan laporan harga 

pokok produksi. Hasil dari pendampingan ini adalah pengusaha kripik usus dapat 

melakukan perhitungan harga pokok produksi dan menyusun laporan harga pokok 

produksi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan harga jual produk.  

 

5.2. Luaran Yang dicapai 

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai pada tahap ini 

adalah  publikasi ilmiah yang disubmit ke repository Universitas Dr. Soetomo  dengan tujuan 

agar  informasi terkait kegiatan pendampingan dapat disebar luaskan sehingga berguna bagi 

pihak lain atau menginspirasi lebih banyak orang untuk lebih berperan serta dalam 

membangun masyarakat Indonesia melalui kegiatan pengabdian.  
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BAB V 

 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Simpulan 

 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemilik UMKM Kripik Usus di wilayah Desa Modopuro Kecamatan Mojosari telah 

dapat melakukan Perhitungan Harga Pokok Produksi dari cara perhitungan tidak 

akurat menjadi perhitungan yang lebih akurat sesuai ilmu akuntansi biaya. 

2. Pemilik UMKM Kripik Usus dapat menyusun laporan harga pokok produksi dengan 

lebih akurat. 

6.2. Saran 

 

Saran yang dapat disampaikan adalah : 

 

Dengan telah berhasil dilakukannya pelatihan dan pendampingan perhitungan harga 

pokok produksi sesuai ilmu akuntansi maka diharapkan informasi yang dihasilkan 

menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan penentuan harga jual produk. 
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Lampiran 1. Format Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 

 

1) Pemakai Bahan Baku  

Persediaan Bahan Baku Awal      Rp xxxxx 

 Pembelian Bahan Baku Rp xxxxx 

 Biaya Angkut Pembelian Rp   xxxx 

 Retur Pembelian  (  Rp  xxx   )  

  Harga Pokok Pembelian     Rp (xxxx) 

  Barang Tersedia Diproses     Rp xxxxx 
  Persediaan Bahan Baku Akhir    Rp (xxxx) 

          Rp  xxxxx 

2) Total Biaya Overhead  

Listrik, air, telpon   Rp xxxx 

Bahan Bakar    Rp   xxx 

Plastik pembungkus   Rp   xxx 

Biaya Bahan Penolong lainnya Rp   xxx 

     Rp xxxx 

 
      

3) Total Biaya Produksi 

Pemakaian Bahan Baku  Rp xxxxx 

Upah Langsung   Rp xxxxx 

BOP     Rp xxxxx 

     Rp xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Lampiran II. Format Laporan Harga Pokok Produksi 

 

 

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI 

USAHA KRIPIK USUS “BU ALI” 

BULAN……………… 

 

 

 

Persediaan BDP Awal    Rp    xxxxxx 

Biaya Produksi     

- Biaya Bahan Baku   Rp    xxxxxx 

- Biaya upah langsung   Rp    xxxxxx 

- Biaya overhead   Rp    xxxxxx 

Total Biaya Produksi   Rp    xxxxxx 

 Persediaan Tersedia Diproses  Rp    xxxxxx 

 Persediaan BDP Akhir  Rp  (  xxxxx   ) 

 Harga Pokok Produksi  Rp    xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Format Perhitungan Harga Pokok Penjualan 

 

Harga Pokok Penjualan 

Persediaan Awal Barang Jadi   Rp    xxxx 

Harga Pokok Produksi   Rp    xxxxxx 

 Barang Tersedia Dijual  Rp    xxxxxx 

 Persediaan Akhir   (Rp     xxxxx  ) 

 HPP     Rp    xxxxxx 

 

 
Lampiran 4. Format Laporan Laba Rugi 

 

 

Laporan Laba / Rugi 

Usaha Kripik Usus “ BU ALI” 

Periode yang berakhir ………….. 

 

 

Penjualan        Rp xxxxxx 

Potongan Penjualan       Rp  (  xxxxxx  ) 

 Penjualan Bersih      Rp xxxxxx 

 HPP        Rp (  xxxxxx   ) 

 Laba Kotor       Rp xxxxxx 

Biaya Operasional : 

 Gaji Pemasaran Rp xxxxxx 

 Biaya Iklan  Rp xxxxxx 

 Gaji Administrasi Rp xxxxxx 

  Total Biaya Operasional    (  Rp   xxxxxx   ) 

  Laba Bersih       Rp   xxxxxx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kemitraan 

 

 

 



 

Lampiran 5a 

 

 

 



 

 

 


